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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proliferation Security Initiative (PSI) merupakan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush. 

Tertangkapnya kapal barang berbendera kamboja bernama So San yang 

melakukan perjalanan dari Korea Utara menuju Yaman, kapal tersebut di curigai 

karena membawa barang-barang yang di cekal atau dilarang oleh Amerika 

Serikat. Setelah diberhentikan secara paksa oleh Armada laut Spanyol dan di 

periksa secara menyeluruh, kapal yang terdaftar untuk mengangkut semen 

tersebut ternyata juga membawa 15 rudal Scud, 15 hulu ledak konvensional, 23 

kontainer bahan bakar roket, dan 85 barel bahan kimia tak dikenal. Setelah 

kejadian tersebut mendorong Amerika Serikat untuk membuat kebijakan baru 

tentang counterproliferation dengan aturan yang lebih ketat lagi yaitu mengontrol 

ekspor dan impor serta pengiriman senjata pemusnah massal atau  Weapon of 

Mass Destruction (WMD). 

Selain tertangkapnya kapal barang So San tersebut kebijakan ini juga di 

buat karena serangan 9/11 yang menghancurkan menara kembar WTC di New 

York dan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat Pentagon. Pasca 

serangan 9/11 membuat Amerika Serikat terpuruk karena menghadapi serangan 

mendadak tepat di wilayah negaranya sendiri dan mengakibatkan negara adi daya 

tersebut mengalami kekacauan dalam pemerintahannya. Bush tidak tinggal diam 
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dalam menanggapi serangan tersebut dan langsung mengerahkan seluruh 

kemampuan yang dimiliki negaranya untuk melakukan pencarian pelaku dari 

serangan teror tersebut. 

Beberapa saat setelah insiden penabrakan gedung WTC. Presiden Bush 

langsung mengadakan konfrensi pers dan melakukan pidato, dalam pidato tersebut 

Bush menyampaikan bahwa tragedi yang meruntuhkan menara kembar 

merupakan tragedi nasional  dan Bush membelah dunia menjadi dua dengan 

pernyataannya “you are either with us or against us in the fight against terror”
1
 , 

dan menyerukan kepada dunia untuk bersama-sama melawan teroris. Seruan Bush 

tersebut mendapat respon positif dari negara-negara sahabat, dan akhirnya 

mendapatkan dukungan besar untuk menyerang teroris. Dengan kata lain Amerika 

menjadi polisi dunia untuk melawan teroris. 

Setelah kejadian tersebut Amerika Serikat melakukan kampanye anti-

teroris kedalam negeri maupun keluar negeri. Dengan melakukan pencarian 

pelaku penabrakan menara kembar WTC, Amerika menduga serangan tersebut 

dilakukan oleh aktor non-negara yang disinyalir sebagai teroris dan tuduhan 

tersebut mengarah kepada Osama Bin Laden. Osama Bin Laden adalah pemimpin 

kelompok Al-Qaeda yang berada di Pakistan, Amerika menuduh Osama dan 

kelompok Al-Qaeda sebagai otak dari penyerangan menara kembar tersebut. 

Kemudian Amerika menyiapkan strategi untuk melawan teroris. 

                                                           
1
You are either with us or against us. http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror. 

diakses pada 11-4-2012. 

http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror
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Amerika melakukan kampanye anti teroris pertamanya di Afganistan pada 

tanggal 7 oktober 2001
2
, misi mereka adalah untuk menjatuhkan rezim Taliban, 

Karena Afganistan (Rezim Taliban) dianggap telah melindungi Al- Qaeda dan 

menolak untuk menyerahkan Osama bin Laden. Dalam invasi di Afganistan, 

Amerika dibantu oleh sekutunya dan mendapat bantuan dari pasukan anti Taliban 

yang ada di Afganistan, operasi ini dinamakan sebagai “ Operation Enduring 

Freedom”
3
 . pertempuran di Afganistan terjadi selama satu tahun enam bulan 

tepat pada tanggal 19 maret 2003, dalam operasi tersebut tentara Amerika berhasil 

menyelesaikan misi dengan menggulingkan Rezim Taliban di Afganistan serta 

menghabisi kelompok Al-Qaeda di Afganistan. Namun dalam operasi tersebut 

Amerika gagal menangkap pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama Bin Laden yang 

berhasil meloloskan diri, akan tetapi Amerika tetap melakukan pencarian terhadap 

Osama dengan cara menempatkan tentara Amerika di Afganistan yang sudah 

dikuasai penuh. 

Setelah pertempuran di Afganistan, Amerika mengalihkan perhatiannya 

menuju Irak, dalam invasi ke Irak, Bush memberikan alasannya, yaitu bahwa Irak 

telah melakukan pembuatan dan pengembangan senjata pemusnah masal (nuklir 

dan senjata biologi)
4
, selain itu tujuan amerika menyerang Irak adalah untuk 

merubah pemerintahan Irak yang pada saat itu dipimpin oleh Saddam Husein, 

                                                           
2
President George W. Bush Speaks to America After the Strikes Begin. 

http://www.september11news.com/October.htm.diakses pada 11.4.2012 
3
The U.S. Army in Afghanistan Operation ENDURING FREEDOM. John S. Brown. 

http://www.history.army.mil/brochures/Afghanistan/Operation%20Enduring%20Freedom.htm, 

diakses pada 7.5.2012 
4
Ibid . 

 

http://www.history.army.mil/brochures/Afghanistan/Operation%20Enduring%20Freedom.htm
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karena pemerintahan yang dipimpin oleh Saddam Husein dilakukan secara 

diktaktor serta Irak di tuduh telah melindungi para teroris. 

Invasi di Irak dilaksanakan pada tahun 2003, namun tujuan resmi dari 

invasi Irak adalah mencari senjata pemusnah masal yang sedang dikembangkan 

oleh Irak, Amerika merasa bahwa senjata pemusnah masal yang dituduhkan ke 

Irak sangat mengancam penduduk dunia khusunya Amerika sendiri, oleh sebab itu 

kampanye anti teroris yang diserukan oleh Bush pada saat tragedi 9/11 

berkembang menjadi penutupan atau penghentian bagi negara yang memiliki 

senjata pemusnah masal khususnya terhadap negara yang bukan sekutu dari 

Amerika. 

Semakin banyaknya ancaman yang ditujukan kepada Amerika Serikat 

selain terorisme yaitu senjata pemusnah massal (WMD), maka Amerika Serikat 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pelarangan atau 

pemantauan terhadap pengiriman-pengiriman WMD. Pada tanggal 31 Mei 2003 

Amerika mengeluarkan kebijakan menentang Negara yang memiliki senjata 

pemusnah masal dan negara yang menyuplai bahan dasar pembuatan senjata 

nuklir (uranium). Kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika adalah PSI( 

Proliferation Security Initiative), yaitu kebijakan yang bertujuan untuk  

menghambat perdagangan gelap WMD terhadap Negara-negara atau non-negara 

yang menjadi perhatian proliferasi. PSI merupakan tindakan lanjutan dari stategi 

nasional AS pada tahun 2002 dalam memerangi pengembangan senjata pemusnah 

massal.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas ada berbagai hal yang mempengaruhi Amerika 

Serikat mengeluarkan kebijakan.  

Jadi, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan PSI?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan PSI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan uji coba pada sebuah teori 

tertentu dan permasalahan terentu. Selain itu penelitian ini juga dapat diharapkan 

memperbanyak riset agar bisa dijadikan dasar bagi penelitian lain yang berdasar 

pada kelemahan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat berguna bagi peneliti 

lain yang akan mengembangkan dan menyempurnakan lebih lanjut hasil temuan 

penelitian pada konteks masalah yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang sebuah 

permasalahan kepada mahaiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas 

Muhammadiyah Malang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika 

Serikat mengeluarkan kebijakan PSI, dan juga dapat digunakan sebagai dasar atau 

masukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada konteks yang 

sama.  
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1.5 Kerangka Pendekatan 

1.5.1  Penelitian Terdahulu 

Penulisan skripsi ini mengambil kajian pustaka berjudul “The Proliferation 

Security Initiative”
5
, sebagai studi terdahulu yang berfungsi untuk pembanding 

terhadap skripsi yang dibuat penulis. Kajian pustaka tersebut berisikan tentang 

kejadian yang terjadi di akhir tahun 2002 karena kecurigaan angkatan laut 

Spanyol terhadap satu kapal kargo milik Korea Utara namun berbendera Kamboja 

yang terdaftar untuk mengangkut semen setelah diberhentikan secara paksa oleh 

kapal Spanyol, ternyata mengangkut 15 rudal Scud, 15 hulu ledak konvensional, 

23 kontainer bahan bakar roket, dan 85 barel bahan kimia tak dikenal. Karena 

kejadian tersebut pada akhir tahun 2002 di dalam kongres presiden Bush 

menandatangani dua baris National Security Precidential Directives (NSPDs), 

yang menekankan pada “Mengefektifkan Larangan”: NSPDs 17, “Strategi 

Nasional untuk memerangi senjata pemusnah massal” dan NSPDs 20 “Larangan-

larangan Counterproliferation”. AS mengklaim bahwa Yaman melanggar 

komitmen untuk tidak membeli rudal Balistik dari Korea Utara.  

Hal ini mendorong inisiatif counterproliferation baru untuk 

mengkoordinasikan intelijen, penegak hukum, dan pengkontrol ekspor untuk 

melarang pengiriman WMD dan mengawasi system pengiriman. Presiden Bush 

meluncurkan pendekatan baru yaitu Proliferation Security Initiative (PSI) dalam 

pidatonya di Polandia tanggal 9 Mei 2003. 

                                                           
5
The Proliferation Secuirty Initiative, Jeffrey Lewis and Phllip Maxon. 

http://www.unidir.ch/pdf/articles/pdf-art2962.pdf. diakses pada 11.5.2012. 
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Selama 4 bulan AS dan 10 sekutu (Australia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, 

Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol dan Inggris) akan bertemu untuk 

menyempurnakan inisiatif baru. Mereka sepakat pada operasi pembagian intelijen, 

kerjasama ekspor dikontrol hukum, dan membangun prinsip kerjasama. Prinsip 

Kerjasama yang telah disepakati pada tanggal 4 September 2003 di Paris ada 4 

kesepakatan yaitu; melarang transfer WMD dan bahan terkait ke atau dari negara 

dan non negara yang memiliki kemampuan dan kuasa resmi, mengembangkan 

prosedur untuk memfasilitasi pertukaran informasi dengan negara lain. 

Pada penelitian diatas menjelaskan bahwa pengambilan kebijakan PSI di 

dasari pada tertangkapnya kapal pengangkut barang bahan baku nuklir menuju 

Yaman, penelitian di atas diharapkan mampu mendukung pembahasan yang 

sedang diteliti.  

Kajian pustaka yang ke dua berjudul “The foreign policy decision making 

process of the George W. Bush administration
6
” yang menjelaskan tentang 

proses pembuatan kebijakan politik luar negeri yang di lakukan oleh Gorge W. 

Bush dan Presiden–presiden Amerika sebelumnya. Pada penelitian ini 

mendeskripsikan dan mengevaluasi tentang manajemen model, struktur kebijakan, 

dan bagaimana model proses pengambilan kebijakan luar negeri oleh George W. 

Bush.  

Hal diatas juga menjelaskan tentang proses penambilan kebijakan suatu 

negara dilihat dari presiden yang memipin pada saat itu. Dalam penelitian ini juga 

menyajikan tentang penilaian awal dari kekuatan kelompok pengambil keputusan, 

                                                           
6
 “The foreign policy decision making process of the George W. Bush administration”, Alexander 

Moens.  http://isanet.ccit.arizona.edu/noarchive/moens.html. diakses pada 10.10.2012 

http://isanet.ccit.arizona.edu/noarchive/moens.html
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dalam penelitian ini juga membahas dan mengevaluasi bagaimana model/gaya 

pengambilan kebijakan dilihat dari sisi kepribadian seorang Presiden. Kesimpulan 

awal menunjukkan bahwa George W. Bush memiliki karakter aktif-positif, 

presiden yang memiliki karakter seperti itu sangat menarik apabila 

dikombinasikan dengan presiden Ronald Reagen yang bervisi maju namun lepas 

tangan dalam kepemimpinannya serta ayahnya yang secara intens mendukung 

pendekatan temannya tersebut, dan juga, selama model pengambilan kebijakan 

luar negeri ayahnya terstruktur dengan baik, maka tidak akan mengganggu 

pengambilan kebijakan kolegial. Sementara itu resiko terbesar terletak pada 

potensi politik birokatik.   

Setelah serangan 9/11 memaksa Bush untuk mengambil suatu kebijakan, 

namun dalam memutuskan kebijakan tersebut tidaklah mudah, banyak 

pertentangan dengan adanya kebijakan tersebut, akan tetapi Bush yang di bantu 

para menteri seperti Chaney dan Condoleezza Rice meyakinkan anggota kabinet 

dan para petinggi AS betapa pentingnya kebijakan tersebut, mengingat bahwa 

kejadian tersebut telah memakan korban yang tidak sedikit dan juga adanya 

ancaman teroris serta senjata pemusnah massal. Setelah mendapatkan persetujuan 

dari anggota kabinet maka Bush kemudian melakukan pidato tentang kebijakan 

tersebut yang biasa di kenal dengan” Doktrin Bush”. 

 Kajian pustaka yang ketiga memiliki persamaan topik dengan penelitian ini, 

yaitu analisis seputar proses pengambilan kebijakan luar negeri di Amerika dan 

alasan mengapa kebijakan tersebut perlu diambil, namun dalam penelitian ini 

lebih menekankan pada proses pengambilan kebijakan luar negeri yang di ambil 
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oleh Amerika sebagai negara yang merasa terancam karena adanya isu ancaman 

yang berkembang yaitu WMD dan teroris. Penelitian ini berupaya untuk 

mengeksplorasi secara lebih spesifik alasan diambilnya kebijakan PSI tersebut 

dengan penelaahan pada faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri 

tersebut. 

Kajian pustaka yang ketiga berjudul “Weapon of Mass Destruction
7
”, di 

dalam buku ini membahas tentang bahan baku senjata biologi, kimia dan nuklir 

yang biasanya di gunakan juga sebagai bahan-bahan kosmetik, farmasi dan 

pestisida sampai akhirnya bahan-bahan tersebut dijadikan senjata pemusnah 

massal. Istilah senjata pemusnah massal yang dulu di gunakan oleh militer uni 

soviet lebih di kenal dengan senjata biologis, kimia dan nuklir. Ketika senjata 

pemusnah massal memiliki makna yang menghancurkan, ada suatu peristiwa yang 

masih hangat di dalam ingatan kita, suatu kejadian sangat menakutkan yaitu 

peristiwa 9/11 pada 2001 yang tergolong dalam konteks terorisme atau perang. 

Pada umumnya banyak orang yang memiliki senjata ini digunakan untuk 

kegiatan yang positif atau lebih tepatnya membantu kehidupan masyarakat dan 

memiliki satu tujuan yang sama yaitu senjata ini di gunakan untuk menjaga 

perdamaian dunia, selain itu bahan baku dari senjata pemusnah massal ini juga di 

produksi dalam bentuk yang berbeda dan memiliki nilai positif seperti dijadikan 

bahan campuran kosmetik, dalam kesehatan juga di gunakan contohnya farmasi, 

dan juga digunakan untuk pembasmi hama atau sering di sebut juga pestisida, 

                                                           
7
Gladson I. Nwanna. Weapon of Mass Destruction. 2004. 

http://books.google.co.id/books?id=q6arweDfwjUC&printsec=frontcover&dq=weapons+of+mass

+destruction&hl=en&sa=X&ei=6wH5UKHrCIaErQfVqoCwBA&redir_esc=y diakses pada 

tanggal 23 November 2012. 

http://books.google.co.id/books?id=q6arweDfwjUC&printsec=frontcover&dq=weapons+of+mass+destruction&hl=en&sa=X&ei=6wH5UKHrCIaErQfVqoCwBA&redir_esc=y
http://books.google.co.id/books?id=q6arweDfwjUC&printsec=frontcover&dq=weapons+of+mass+destruction&hl=en&sa=X&ei=6wH5UKHrCIaErQfVqoCwBA&redir_esc=y
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sebenarnya bahan baku dari senjata pemusnah massal tersbut memiliki banyak 

fungsi atau multifungsi. Susah untuk di jelaskan berapa banyak bahan baku 

tersebut digunakan dari hari ke hari, sama halnya ketika istilah senjata pemusnah 

massal secara mendadak di jadikan sebuah konsep, dan konsep tersebut di 

gunakan pada abad 20 atau 21, serta dampak radiasi dari senjata nuklir tersebut 

bisa terjadi selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad. Penelitian di atas 

menyebutkan bahwa bahaya senjata pemusnah massal yang di gunakan dengan 

tidak tanggung jawab akan menghasilkan dampak yang negatif dan efek yang 

berkelanjutan selain itu bahan baku senjata nuklir tersebut juga bisa digunakan 

untuk hal yang positif dan berguna bagi masyarakat di dunia. 

Kajian pustaka yang keempat berjudul “Kebijakan George Walker Bush 

Tentang Isu Senjata Pemusnah Massal Irak”
8
. di dalam skripsi ini Hasan Basri 

Sagala menjelaskan tentang isu senjata pemusnah massal yang berada di Irak. Di 

awali dengan peristiwa 9/11 yang menghancurkan menara kembar WTC dan 

pentagon di Washington DC. Tragedi tersebut tidak hanya hanya memberi 

dampak kepada tatanan dan elemen kebangsaan Amerika Serikat saja, namun juga 

tatanan global secara umum, baik aspek politik, sosial dan ekonomi. Dari berbagai 

dampak yang terjadi, jal yang penting untuk disoroti adalah kenyataan tragedi 

WTC menjadi awal diangkatnya wacana tentang terorisme secara internasional. 

Tragedi WTC dianggap sebagai awal dimana wacana terorisme menjadi 

wacana global dan isu internasional, sebabnya jelas bahwa tragedi WTC 

                                                           
8
 Hasan Basri Sagala.2005.“Kebijakan George Walker Bush Tentang Isu Senjata Pemusnah 

Massal Irak. 
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diidentifikasikan sebagai sebuah hasil kerja teroris, dan perilaku tersebut 

dinyatakan sebagai tindak terorisme. Setelah peristiwa tersebut Amerika 

melakukan kampanye ke seluruh dunia untuk memerangi terorisme. Afghanistan 

sebagai Negara yang dicurigai sebagai Negara penghasil jaringan teroris menjadi 

sasaran utama Amerika Serikat untuk dihancurkan atas dasar mencari orang yang 

bertanggung jawab atas peristiwa 9/11, Osama Bin Laden. Setelah melakukan 

operasi pertamanya, Amerika Serikat mulai melakukan invasi terhadap Irak. 

Dibawah kepemimpinan Saddam Husein, Irak menjadi target ke dua Amerika 

Serikat, karena diduga sedang mengembangkan senjata Pemusnah massal 

(Weapon Mass Destructuion).   

Ketiga kajian pustaka secara umum menjelaskan mengenai pengambilan 

kebijakan PSI terkait dengan adanya WMD setelah peristiwa 9/11 yang 

memilukan dan langkah-langkah di ambilnya kebijakan tersebut serta membahas 

tentang dampak penyalahgunaan senjata pemusnah massal dan fungsi lain dari 

bahan baku senjata pemusnah massal yang apabila di gunakan secara baik akan 

menghasilkan hasil yang positif, dan apabila penggunaan senjata tersebut di 

gunakan untuk satu tujuan yang sama yaitu untuk perdamaian di dunia maka akan 

menuai hasil yang baik juga. 
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1.5.2  Teori dan Konsep 

1.5.2.1 Konsep National Security  

Sebagai upaya peneliti untuk menjelaskan keterkaitan antara PSI dan 

permasalahan keamanan Negara Amerika terkait dengan adanya WMD (Weapon 

Mass Destruction) maka, diangkat konsep national security. Pemahaman tentang 

perumusan konsep national security memiliki pengertian yang ambigu, namun 

secara universal, oleh Arnold Wolfers dituliskannya sebagai berikut:
9
 “security, in 

any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a 

subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked”. Di lihat 

dari penjelasan Wolfers di atas, bahwa keamanan merupakan ketiadaan ancaman 

terhadap nilai-nilai yang di peroleh, dan Wolfers pun mengingatkan bahwa 

potensi kesalahpahaman tentang keamanan dapat terjadi karena tanpa adanya 

spesifikasi yang jelas.
10

  

                                                           
9
Czes aw Mesjasz.2004.SECURITY AS A PROPERTY OF SOCIAL SYSTEMS. 

http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/2/5/6/pages72561/p72561-

5.php 
10

 Arnold Wolfers. 1965. Discord and Collaboration:Essays on International Politics. Dalam 

Chris Rahman. 2009. Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative 

Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand. New 

Zealand: CSS Victoria University of Wellington. Hal. 7 
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kebijakan PSI 

oleh Amerika 

Serikat terkait 

adanya ancaman 

WMD. 



14 
 

Pada studi hubungan internasional sebelum berakhirnya perang dingin, 

paradigma keamanan pada awalnya ditafsirkan sebagai kondisi tidak adanya 

ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar.
11

 Walter Lippmann, misalnya, 

merangkum pengertian ini dengan rumusannya yang terkenal
12

, “ketika suatu 

bangsa . . . tidak dapat dipaksa untuk mengkurbankan nilai-nilai yang diaggapnya 

penting (vital) . . . dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa 

melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang”. 

Sedangkan International Encyclopedia of the Social Science, 

mendefinisikan keamanan sebagai
13

 “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi 

nilai-nilai internalnya dari ancaman luar”. Beberapa pengertian di atas dalam studi 

hubungan internasional dikenal sebagai keamanan tradisional. Konsepsi 

keamanan nasional (national security) dalam pemahaman tradisional dapat di 

identifikasi bahwa peran power (militer) selalu dianggap sebagai unsur yang 

paling penting dan pola ancaman diasumsikan berasal dari luar, sama seperti yang 

dikatakan oleh Wolfers bahwa jawaban atas masalah keamanan tradisional 

adalah
14

 “membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to 

defeat) serangan itu”. 

Pasca perang dingin konsepsi keamanan tradisional mengalami redifinisi,  

ancaman yang pada awalnya di asumsikan dari luar berkembang lebih kompleks 

dan flexibel, terdapat aktor baru non state di dalam percaturan politik 

                                                           
11

 Kusnanto Anggoro. 2001. Perumusan kembali keamanan nasional: definisi, lingkup, dan 

perspektif. Diambil melalui artikelnya yang dapat dilihat pada 

http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/perumusan_kembali_kamnas_ka.pdf 

diakses pada tanggal 4 desember 2011. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
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internasional, sehingga ruang lingkup ancaman semakin meluas baik bersifat 

domestik ataupun lintas Negara (transnasional) yang dimunculkan dalam bentuk 

ancaman non militer.   

Menurut Caroline Thomas dan Jessica Mathews, Dalam pandangan 

mereka
15

, “keamanan tidak hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering 

diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan non tradisional, tetapi 

merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi Negara”. Senada 

dengan Buzan yang menuliskan bahwa kriteria keamanan negara tidak 

sesederhana pada permasalahan militer saja namun, pada masa kontemporer ada 

lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, social dan lingkungan. Dari setiap 

dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan dan karakteristik survival dan 

ancaman yang berbeda-beda.
16

 

Terkait dengan penelitian ini salah satu permasalahan keamanan non 

tradisional adalah ancaman persebaran WMD yang di pandang oleh pemerintah 

Amerika, merupakan persoalan kompleks karena tidak hanya mengancam 

eksistensi AS pada level state tetapi hingga permasalahan yang lebih dalam 

diantaranya ekonomi, politik, dan sosial. Sehingga di perlukan adanya upaya 

kongkrit yaitu pengambilan kebijakan Proliferation Security Initiatif. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Barry Buzan. 1991. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in 

the Post-Cold War Era. Hempstead: Harvester Wheatsheaf. Hal 61 
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mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, 

dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah 

dan unit yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menggambarkan isi dan tidak berdasarkan akurasi statistik. Data penelitian 

kualitatif berupa data (kata-kata) ataupun gambar. Penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial 

berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan 

kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam 

sebuah latar ilmiah.
17

 Dalam penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan PSI. 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam tulisan  ini berupa artikel berita dan buku dan 

merupakan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (studi 

pustaka). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi  

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, website dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh berbagai 

lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang peneliti teliti.  

Dalam penelitian ini diperlukan adanya ruang lingkup penelitian, tujuannya 

adalah agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang tepat dan 

tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. 

 

                                                           
17

 Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. hal 30 
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1.6.4   Bagan Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Bagan diatas menjelaskan tentang alur pemikiran penulis yang di mulai 

dari pasca tragedi 9/11 yang kemudian disusul dengan isu-isu tentang senjata 

pemusnah massal atau WMD sehingga membuat pemerintahan Bush pada saat itu 

harus mengambil tindakan dengan membuat kebijakan baru yang di sebut dengan 

PSI sampai dengan diambilnya kebijakan PSI serta menjadi kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat yang baru dalam memerangi WMD. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.1 Batasan Materi Penelitian 

Batasan materi yaitu untuk menunjukkan ruang sebuah peristiwa yang terjadi 

yakni cakupan kawasan dan gejala atau daerah studi. Adapun batasan materi dari 

penelitian ini, penulis akan mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan PSI. 

 

 

 

Pasca Tragedi 9/11 Isu-isu Ancaman WMD dan Teroris 

Proses Pembuatan Kebijakan 
Mengenai WMD  Kebijakan Luar Negeri PSI
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1.7.2 Batasan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian di mulai 

dari pasca serangan 9/11 pada tahun 2001 dan penandatanganan Bush tentang 

kebijakan Proliferasi Security Initiatif pada tahun 2003. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Bab I Pendahuluan 

Latar belakang masalah, Rumusan masalahan, teori, dan metodologi 

penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.  

 Bab II Pembahasan 

Bab ini akan membahas tentang perkembangan kebijakan luar negeri 

Proliferation Security Initiative. 

 Bab III Pembahasan 

Bab ini akan membahas tentang faktor-faktor diambilnya kebijakan PSI 

(Proliferation Security Initiative) oleh Amerika Serikat. 

 Bab IV Penutup  

Berisi kesimpulan dari penelitian ini 
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1.9 Tabel sistematika Penulisan 

Bab I 

Pendahuluan 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4 1 Manfaat Akademis 

1.4 2 Manfaat Praktis 

1.5 Kerangka Pendekatan 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

1.5.2 Teori dan Konsep 

1.5.2.1  Konsep Nasional Security 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Tingkat Analisa 

1.6.3 Metode Pengumpulan Data 

1.6.4 Bagan Alur Pemikiran 

1.7 Ruang LingkupPenelitian 

1.7.1 Batasan Materi Penelitian 

1.7.2 Batasan Waktu Penelitian 

1.8  Sistematika Penulisan 

1.9 Tabel Sistematika Penulisan 
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Bab II 

Pembahasan 

Kebijakan Proliferation Security Initiative (PSI) 

2.1 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 

2.2 Proliferation Security Initiative 

2.3 National Security Strategy Amerika Serikat 

Bab III 

Pembahasan 

Faktor-Faktor diambilnya Kebijakan Proliferation Security 

Initiative (PSI) 

3.1  Terorisme 

3.2 Tragedi 9/11 

3.3 Weapon of Mass Destruction (WMD) 

3.3.1 kekuatan Weapon of Mass Destruction 

3.3.2 karakteristik Weapon of Mass Destruction 

3.4 Kasus So San 

Bab IV 

Penutup 
Kesimpulan 

 


